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 :ممخصلا

االستغراق الثقة التنظيمية فى تعزيز  عمى دور ييدف ىذا البحث إلى التعرف
اعتمدت الدراسة عمى سحب عينة عشوائية لمعاممين بشركات قطاع  وقد ،الوظيفى

 433األسمنت والتى تقع داخل النطاق الجغرافى لمحافظة القاىرة ،ولقد وجيت 
المستويات اإلدارية بشركتى أسمنت طرة وأسمنت حموان في كافة استمارة إلى العاممين 
 التالية : النتيجة،وخمصت الدراسة إلى 

 .االستغراق الوظيفىالثقة التنظيمية و بين عالقة ذات داللة معنوية  توجد
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Abstract: 

The goal of This Research is to identify The role of 

Organizational trust in promoting Job Involvement. 

The Study was based on the withdrawal of a random sample of 

The Employees of The cement sector companies located within the 

geographical Range of Cairo Governorate, 384 samples were Sent to 

Employees at all Management levels of Toura and Helwan cement 

Companies, The study concluded The following Result: 

There is a significant relationship between organizational trust 

and job involvement.           
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 : المقدمة -أواًل 

تُعد الثقة في عالقات العمل إحدى الدعائم األساسية التي تساعد المنظمات عمى 
تييئ ا تعد أكثر األدوات اإلدارية فاعمية، ألنيا متدعيم فاعميتيا وتحقيق أىدافيا، ك

الظروف الالزمة لنجاح المنظمات، فيى عامل محوري في تحقيق نجاح المنظمات، 
في دعم المنظمة، فحينما يسود جو من الثقة داخل المنظمة  اميمً  اكذلك تُعد الثقة عنصرً 

، افصاح عن أفكارىم ومشاعرىم، ويعاون بعضيم بعضً فإن األفراد يستطيعون اال
المنظمات التي تفتقر إلي الثقة، يعوق مثل ىذا االفتقار فأو عمى العكس،  اويتعممون معً 

 (.4، 8103ط التعاون، ومشاركة المعرفة )عيسي: باالتصاالت، ويح

يعتبر االستغراق الوظيفي أحد القضايا اليامة في إدارة الموارد البشرية حيث 
 أن لو عالقة بالعديد من المتغيرات المتصمة بسموك الموظفين في منظمات العمل،
مثل الغياب عن العمل، وترك العمل، والجيد في العمل، ويعتبر االستغراق الوظيفي 

بالمقارنة بمصطمحات أخري في مجال إدارة الموارد  امن المصطمحات الجديدة نسبيً 
ألفكار  افي الستينات من القرن الحالي وفقً  االبشرية، فقد تم تقديمو بشكل أكثر وضوحً 

فالكثير ،  (4، 8103ماضى :د )لعمل في حياة األفراقدمت في السابق عن أىمية ا
، فيذا المفيوم شاماًل  امن الباحثين يري أن مفيوم االستغراق الوظيفي يعتبر مفيومً 

يتعمق باالستخدام اليادف لذات الفرد في تعزيز األداء، وبالتالي فإن معظم المفاىيم 
التي تربط الموظفين بأعماليم تمثل جزء من االستغراق الوظيفي، ومن أمثمة ىذه 

الرضا  –سموك المواطنة التنظيمية  –االلتزام التنظيمي  –المفاىيم )التحفيز 
 (.4، 8102: )العنزي الوظيفي( 

يؤثر عمى مستوى سوف  ثقة العاممين فى إدارة المنظمة بشكل مبدئي فإن مدي
دارتيم، باعتبار االستغراق الوظيفى لمعاممين وفر ي أن توافر مناخ لمثقة بين العاممين وا 

 لمعمل داخل المنظمة، ولعالقة الفرد مع اآلخرين في التنظيم.  اجيدً  امناخً 
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الثقة التنظيمية  دور عمىىذا البحث يسعي لمتعرف مما سبق، فإن  اانطالقً 
، حيث تعتبر صناعة األسمنت من الصناعات االستغراق الوظيفىفى تعزيز 

اإلستراتيجية الميمة، وذلك ألن األسمنت يمثل المادة األساسية لقطاع التشييد والبناء 
 ( .82، 8104سطوحى :) والذي يمثل مكانو بارزه بين أوجو النشاط االقتصادي

 الدراسة االستطالعية: -اثانيً 

مفردة  41قامت الباحثة بإجراء دراسة استطالعية لعينة مبدئية ميسرة قواميا 
 –محاسبين  –من الموظفين في شركات قطاع األسمنت بالوظائف النمطية )ميندسين 

واالستغراق  مستوى الثقة التنظيميةفنيين( ،وذلك بيدف التعرف عمى  -عمال 
وكانت محاور األسئمة الموجية ، الوظيفي الخاص بيم لمعرفة مشكمة البحث

 لممبحوثين كالتالي:
 .عندما يقول أحد أعضاء الفريق بأنني سأفعل شئ ما يمكننا االعتماد عميو 
 .يظير أعضاء الفريق قدرا" كبيرا" من األمانة الشخصية لبعضيم البعض 
  الموظفين في العمل لتحقيق رضاىم.ييتم رئيسى بمعرفة رغبات 
 .أشعر باألمان عن درجة األمان الصناعي في وظيفتى 

 تبين لمباحثة من خالل استجابات المبحوثين ما يمي: 
 .ال يظير أعضاء الفريق قدرا" كبيرا" من األمانة الشخصية لبعضيم البعض 

  باألمان الصناعى في وظيفتيم. العاممينعدم شعور 

 لتحقيق رضاىم. العاممينم رئيس العمل بمعرفة رغبات تيال ي 

 :مشكمة البحث -اثالثً 

فى ضوء نتائج الدراسة االستطالعية، واستجابات مفردات العينة المبدئية تبين 
دارة وجود عدد من المظاىر  تعكس انخفاض مستوي  االثقة التنظيمية بين العاممين وا 

عمى مستوى االستغراق  امما قد يؤثر سمبً  في شركات قطاع األسمنتالمنظمة 
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يتطمب العمل عمى معالجة ىذه الظواىر السمبية، وخاصًة في  وىذا الوظيفى لمعاممين،
 : ىبناء" عمى ما سبق يمكن طرح التساؤل التالو  ظل أىمية االستغراق الوظيفي،

  ينلمعامممستوي االستغراق الوظيفي  تعزيز عمىلمثقة التنظيمية ىل ىناك أثر 
 بشركات قطاع األسمنت؟

 أىداف البحث:-ارابعً 

في االستغراق الوظيفي بإجراء الثقة التنظيمية التعرف عمى األثر الذى تحدثو  -0
 دراسة تطبيقية عمى العاممين بشركات قطاع األسمنت. 

في تعزيز االستغراق الوظيفي الثقة التنظيمية  التعرف عمى الدور الذي تمعبو -8
 باجراء دراسة تطبيقية عمى العاممين بشركات قطاع األسمنت. 

بالثقة التوصل إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات تساعد عمى زيادة االىتمام  -4
 واالستغراق الوظيفى فى شركات قطاع األسمنت .التنظيمية 

 فروض البحث: -اخامسً 

 الرئيسى لمدراسة:يمثل الفرض التالى الفرض 

  واالستغراق الوظيفي. التنظيميةتوجد عالقة ذات داللة معنوية بين الثقة 
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 متغيرات البحث : ىيكل -اسادسً 

 :النموذج المقترح لمدراسة الحالية لمعالقة بين متغيرات البحث (0يوضح الشكل رقم )
 

 

 

 

           
 

       

 

 :مجتمع وعينة البحث -اسابعً 
يتمثل مجتمع البحث فى جميع العاممين بكافة شركات قطاع األسمنت التى تقع 

 العاممين( توزيع ىؤالء 0داخل النطاق الجغرافى لمحافظة القاىرة. ويوضح الجدول رقم )
 حسب كل الشركة.

 فى شركات قطاع األسمنت بمحافظة القاىرة العاممين(: توزيع 0جدول )

 
 

 % عدد العاممين
 83 211 حموانشركة أسمنت 

 38 811 شركة أسمنت طرة
 022 0022 اإلجمالى

 (8104)سجالت إدارة الموارد البشرية بالشركات محل الدراسة : المصدر:

 
 

 الثقة التنظيمية
 

.ةالمصدر: من إعداد الباحث  

( نموذج متغيرات البحث0شكل رقم )  

 المتغير التابع المتغير المستقل

 االستغراق الوظيفي
 

 تخاذ القرارات االمشاركة في -

 االستقالل الوظيفى -

 التغذية العكسية -

 العالقة مع الزمالء  -

 الرضا الوظيفي -
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 عينة البحث: -

لتجانس  اإلجراء الدراسة التطبيقية تم االعتماد عمى العينة العشوائية نظرً 
طبيعة النشاط، حيث تم حساب الحجم اإلجمالى لمعينة، ثم توزيع مفردات العينة عمى 

 الشركات المختمفة بطريقة التوزيع المتناسب.
 حجم العينة اإلجمالى 

 (: 011، 0448تم تحديد حجم العينة وفقا" لمقانون التالي)بازرعة: 

 ق(-0ق )
 ن

 وبتطبيق المعادلة يمكن تحديد حجم العينة:      

(8)%8 ( =0.41)8 X 
1.88 

 ن
 مفردة 433حجم العينة )ن(= 

 :توزيع العينة عمى الشركات 
  تم توزيع عينة البحث عمى شركات قطاع األسمنت بشكل يتناسب مع عدد

 في كل شركة من شركات قطاع األسمنت بمحافظة القاىرة كما يمي: العاممين 

 ×433مفردات شركة أسمنت حموان = 
211 

 مفردة 883= 
0811 

 

 ×433مفردات شركة أسمنت طرة = 
811 

 مفردة 011= 
0811 

 

× الخطأ المسموح بو = الدرجة المعيارية  
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 وحدات المعاينة: -

في المستويات اإلدارية العميا العاممين تتمثل وحدات المعاينة في كافة 
والوسطي واإلشرافية والوظائف النمطية بشركتى أسمنت طرة وأسمنت حموان، وتم 

 لمنسب المئوية التالية:  امفردة( طبقً  433توزيع حجم العينة السابقة اإلشارة إليو )

 بوظائف اإلدارة العميا. لمعاممين % 01 -
 بوظائف اإلدارة الوسطى. لمعاممين % 81 -
 بوظائف اإلدارة اإلشرافية. لمعاممين % 41 -
 .بالوظائف النمطيةلمعاممين % 31 -

 :الدراسة التطبيقية -اثامنً 

 : أجزاء ثالثةتتكون استماره االستقصاء من 

 البيانات عامة: -أواًل 
( تقيس 3:  0عبارات ) 3يتضمن و التنظيمية الثقة يتعمق ىذا الجزء بقياس : اثانيً 

 (121:  102، 8110عمى دراسة )السيد : حيث تم االعتماد، التنظيميةالثقة 
االستغراق الوظيفى حيث تم االعتماد عمى  قيسعباره ت 81يتضمن ىذا الجزء  :اثالثً 

 ،(Sablahat:2011,105)، (37، 0205)أحمد:   دراسة 
)  et. Al : 2016, 14  &Peerasit ) ويقسم ىذا الجزء إلي أربع  أقسام كما يمي. 
 بالمشاركة فى اتخاذ القرارات .( تتعمق 3: 0العبارات ) -
 ( تتعمق باالستقالل الوظيفى.3:  8العبارات ) -
 ( تتعمق بالتغذية العكسية.08:  4العبارات ) -
 ( تتعمق بالعالقة مع الزمالء.01: 04العبارات ) -
 ( تتعمق بالرضا الوظيفى.81:  02العبارات ) -
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 :الخمفية النظرية لمبحث -اتاسعً 

بأنيا "تقييم شامل يعبر عن مصداقية المنظمة كما يراىا تعرف الثقة اإلدارية 
الموظف، وبالتالي فيى تشير إلي اعتقاد الموظف بأن المنظمة لم تتخذ أي إجراءات 

 .(Mukherjee & Bhattachary: 2013, 660) وتغير بمصالح
 أىمية الثقة التنظيمية:  -

تحفز الثقة األعضاء لقبول المسؤوليات في حالة كون المعمومات غير مؤكدة  -0
 وغير كاممة. 

تساعد الثقة في تحقيق األىداف المشتركة من خالل تشجيع تبادل المعمومات  -8
 وتبادل المعرفة. 

تعمل الثقة عمى تشجيع أعضاء المنظمة عمى تجنب السموك االنتيازي من  -4
 خالل التعاون بينيم. 

 الثقة إلي االنفتاح واالستعداد لالستماع وقبول النقد. تؤدي  -3
 (.Colquitt: etd: 2007, 922تعمل الثقة عمى تسييل عمل اإلدارة ) -8

 قواعد الثقة التنظيمية: 
محدودية الثقة: ثقة بال حدود تعني ثقة غير واقعية، حيث أن الثقة بحدود   -0

نحو تحقيق األىداف  في المنظمات تعني الثقة في قدرة العاممين والتزاميم
 والتضحية من أدل تحقيقيا. 

عدم اإلفراط في الثقة باآلخرين، فميس من الحكمة بمكان الوقوف بأنامل لم   -8
 تتم مالحظة سموكيم لفترة كافية، وال توجد أىداف مشتركة بينيم. 

القدرة عمى التعمم والتكيف: إذا كان البناء التنظيمي يحدد مدي استقاللية   -4
ماعات، فإن بعض الظروف قادرة عمى إحداث تغيير، لذا يتوجب وثبات الج

 عمى المنظمات أن يكون لدييا القدرة عمى التكيف. 
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الحزم تتطمب الثقة الحزم، لذا يتوجب عمى اإلدارة اختيار موظفين لدييم القدرة   -3
 (.80، 8101ات: بنعمى التكيف وتجديد الذات، والتعايش مع التوقعات )

 :االستغراق الوظيفي-اثانيً 

"مقدار ما يقدمو الفرد من جيد وفكر وما يبديو االستغراق الوظيفي بأنو عرف ي
من مشاعر تجاه وظيفتو بصورة تعكس أثرىا عمى تقديره لذاتو واشباعيا 

 .(88، 8102)عمى: لحاجاتو"

 أىمية االستغراق الوظيفي  -
 في النقاط التالية: الوظيفى  يمكن إيجاز أىمية االستغرق

أن االستغراق الوظيفي سمة الحياة التنظيمية وأساس لموصول إلي ردود فعل  -0
إيجابية من قبل الموظفين، وأساس لموصول لمفاعمية التنظيمية                         

 ( .88، 8102)عمى :
تكمن أىمية االستغراق الوظيفي في أنو يدخل في صميم العالقة الوظيفية،   -8

يث يتناول ما يفعمو األفراد، وكيف يتصرفون في أدوارىم، وما الذي يجعميم ح
بطرق أخري لتحقيق أىداف المنظمة وأىدافيم الشخصية عمى  اينتيجون سموكً 

 (.31، 8108حد سواء )العبادي ،الجاف:
يعتبر االستغراق الوظيفي عامل أساسي في توجيو السموك التنظيمي،و كذلك جذب  -4

 (. Chin et al:2012, 64:70الموظفين األكثر كفاءة والمحافظة عمييم )وتعيين 
يرتبط االستغراق الوظيفي بأىمية العمل في حياة الموظف، فكمما كان العمل  -3

أكثر أىمية، كمما كان الموظف أكثر والء لعممو ومنظمتو، مما ينعكس ذلك 
ن لو دور ميم بدوره عمى أداء الموظفين، كذلك تنبع أىمية االستغراق في أ

في خمق وزيادة تحفيز الموظفين، وزيادة الرضا الوظيفي في بيئة العمل 
 ( .Khan et al:  2011, 252:262وانخفاض معدالت الغياب  )
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 أبعاد االستغراق الوظيفى -

 المشاركة في اتخاذ القرارات.  -0

مع  اوانفعاليً  اتعرف المشاركة في اتخاذ القرارات بأنيا" تفاعل الفرد عقميً 
الجماعة التي يعمل معيما بما يمكنو من تعبئة جيوده وطاقاتو لتحقيق أىدافيا وتحمل 

 ( .Rainmaker:2014 ,323 مسئووليتو إزاءىا بوعى وحماس ذاتى"  )
 االستقالل الوظيفى  -0

االستقالل  ( Gozukar and Simsek :2015, 964)عرف كل من 
 الوظيفى بأنو "حرية الموظف واستقاللو في صنع القرار الخاص بعممو" 

 العالقة مع الزمالء -1

تعني العالقة مع الزمالء "اندماج األفراد في العمل مع بعضيم بطريقة تحفزىم 
شباع حاجاتيم االقتصادية  اعمى العمل معً  بأكبر إنتاجية مع تحقيق التعاون بينيم وا 

االجتماعية"، فعالقة العامل بزمالء في العمل ليا دور أساسي في تعمق والنفسية و 
 (. 14، 8102الموظف )أحمد: 

 

 الرضا الوظيفى-2

يعرف الرضا الوظيفى بأنو "موقف يعكس مشاعر الفرد اإليجابية والسمبية 
 ( .02، 8102نحو العمل وزمالء العمل وبيئة العمل" )يوسف : 

 التغذية العكسية  -3

التغذية العكسية بأنيا "أى معمومات تمد بتقرير عن نتيجة سموك تعرف 
 (.Venture: 2014, 513الموظف" )
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 :اختبار فروض الدراسة- اعاشرً 

، وذلك عمى دراسةلم الرئيسى فرضالختبار ا الجزءتعرض الباحثة فى ىذا 
 النحو التالى :

 الوظيفي. توجد عالقة ذات داللة معنوية بين الثقة التنظيمية واالستغراق -

بحساب معامالت  - امبدئيً   -بغرض اختبار الفرض الرئيسي قامت الباحثة
بعاد االستغراق الوظيفي كما توضح ذلك أو  بعد الثقة التنظيميةاالرتباط البسيط بين 

 (8مصفوفة االرتباط في الجدول رقم )
 (0جدول رقم )

 .واالستغراق الوظيفيالثقة التنظيمية مصفوفة االرتباط بين 

المشاركة في  بيان
 اتخاذ القرار

االستقالل 
 الوظيفي

التغذية 
 العكسية

العالقة مع 
 الزمالء

الرضا 
 الوظيفي

االستغراق 
 الوظيفي

الثقة 
 التنظيمية

0,620** 
.000 

0,508** 
.000 

**3540, 
.000 

**0,634 
.000 

0,430** 
,001 

0,640** 
,000 

 ُتظير بيانات الجدول السابق النتائج التالية :
  أن جميع معامالت االرتباط بين بعد الثقة التنظيمية  وأبعاد االستغراق الوظيفي

 01.معنوية عند مستوى داللة احصائية 
  وىى تعكس  0,640بمغ معامل االرتباط بين الثقة التنظيمية  واالستغراق الوظيفى

عن معنوية العالقة عند مستوى داللة  فضاًل ، قوة العالقة بين المتغيرين من جانب
 من جانب آخر . 01. احصائية

الذى يوضح ، ، قامت الباحثة بإجراء تحميل االنحدار البسيطالسابق الختبار الفرضو
 .(1نتائجو الجدول رقم )
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 (1) رقم دولج
 عمى االستغراق الوظيفى الثقة التنظيميةلبعد البسيط  تحميل االنحدار نتائج

 المعالم
القيمة 
 المقدرة

B 

الخطأ 
 المعياري

 

معامل الخطأ 
 المعياري
Beta 

T 
الداللة  P المحسوبة

 اإلحصائية

 معنوية 000. 19.827  113. 2.235 الجزء الثابت

 معنوية 000. 14.947 640. 029. 438. الثقة اإلدارية

رمعامل التحديد )0,640         (=  رمعامل االرتباط ) 
 

 0,35853الخطأ المعياري لمنموذج `0,408    ( = 
 0,01دالة عند 000,   مستوي الداللة =   (322، 1درجة الحرية = ) 223,408   )ف( =  اختبارقيمة 

 بيانات الجدول السابق ما يمى : توضح
 عمى االستغراق الوظيفى . التنظيميةلبعد الثقة  وجود تأثير معنوى -
ر)لمعامل التحديد  اوفقً  -

 

من التغيير الكمى %  831.فسريُ التنظيمية بعد الثقة  فإن (
( ترجع %59.2، وباقى النسبة )الوظيفى ستغراقفى المتغير التابع المتمثل فى اال

 أو ربما لعدم إدراج متغيرات مستقمة أخرى .، لى الخطأ العشوائى فى المعادلةإ
وىى نتائج ذات داللة  000.(  p)  ،14.947ة ، وقيم( المحسوبةTبمغت قيمة ) -

  01.إحصائية عند مستوى 

 .بناًء عمى ىذه النتيجة، يمكن قبول الفرض الرئيسي ورفض الفرض البديل
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 نتائج الدراسة التطبيقية
 :بالثقة التنظيميةنتائج الدراسة التطبيقية الخاصة -0 
o  نتائج قياس األوساط الحسابية لمتغير الثقة  –الى حد كبير  –تتماثل

التنظيمية لممستويات الوظيفية فى الشركتين، و بإجراء المقارنات لقيم الوسط 
يزيد الوسط الحسابى لشركة أسمنت حموان عن ، الشركتينكمتا الحسابى فى 

وبانحراف معيارى أقل مما يعكس تشتت أقل ، نظيره فى شركة أسمنت طره
 فردات عينة الدراسة.فى استجابات م

o  تقل  درجة االنحراف المعيارى لموسط الحسابى فى فئة اإلدارة العميا فى كال
الشركتين، مما يعكس أقل تشتت فى استجابات مفردات ىذه الفئة الوظيفية، 
فى حين يزيد االنحراف المعيارى لموسط الحسابي لفئة اإلدارة اإلشرافية عن 

 لمستويات الوظيفية .االنحرافات المعيارية لكافة ا
o  لمتغير وجود فروق معنوية بين قيم األوساط الحسابية لممستويات الوظيفية

 لشركة أسمنت حموان وأسمنت طرة. الثقة التنظيمية
 نتائج الدراسة الميدانية الخاصة االستغراق الوظيفي: -0 

o  الحسابى بإجراء المقارنات لقيم الوسط الحسابى فى كال الشركتين، يزيد الوسط
وبانحراف معيارى ، لشركة أسمنت حموان عن نظيره فى شركة أسمنت طرة

 أقل مما يعكس تشتت أقل فى استجابات مفردات.
o  تقل  درجة االنحراف المعيارى لموسط الحسابى فى فئة اإلدارة العميا فى كال

الشركتين، مما يعكس أقل تشتت فى استجابات مفردات ىذه الفئة الوظيفية، 
يزيد االنحراف المعيارى لموسط الحسابي لفئة اإلدارة اإلشرافية عن  فى حين

 اإلنحرافات المعيارية لكافة المستويات الوظيفية.
o  لمتغير وجود فروق معنوية بين قيم األوساط الحسابية لممستويات الوظيفية

 االستغراق الوظيفي لشركة أسمنت حموان و أسمنت طره.
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 نتائج اختبار فروض الدراسة -4

 التنظيميةتوجد عالقة ذات داللة معنوية بين الثقة تم قبول الفرض القائل "
 واالستغراق الوظيفي.

الثقة "ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بين القائل ورفض فرض العدم
 واالستغراق الوظيفي".  التنظيمية
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 التوصيات
 في ضوء الدراسة التطبيقية، فإن الباحثة توصى باآلتي:  -
عمى سموك المواطنة  اجوىريً  اتأثيرً تؤثر باعتبارىا  العاممينأىمية تعزيز الثقة بين  -0

 ومن أجل زيادة فاعمية ورضا فريق العمل. ،التنظيمية
في اتخاذ القرارات والمساىمة في رسم السياسات العاممين التأكيد عمى مشاركة  -8

دود إيجابي في تعزيز المستقبمية عمى اختالف مستوياتيم الوظيفية، لما ليا من مر 
 مستوي االستغراق الوظيفي.  

بالصحة والسالمة المينية في مكان العمل ودمجيا ضمن السياسة العامة  االىتمام -4
 لشركات قطاع األسمنت بما يمكنيم من تفادي الوقوع في الحوادث. 
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 المراجعالمصادر و 
 :المراجع العربية -أوالً 
 (، العوامل المؤثرة عمى العمل الجماعي، دراسة مقارنة عمى 8110السيد، محمود محمد ،)

، كمية 0ع المجمة العممية لالقتصاد والتجارة،العاممين في القطاعين الحكومي والخاص، 
 .التجارة، جامعة عين شمس

 (، والء جودت الجاف، إستراتيجيات تعزيز االستغرق و 8108العبادي، ىاشم فوزي ،) دورىا في
تحقيق األداء العالي لمنظمات األعمال، دراسة استطالعية لعينة من العاممين في القطاع 

 .4ع، 8، مجمجمة كمية اإلدارة واالقتصادالمصرفي العراقي، 
  ،نموذج مقترح لقياس أثر التوافق بين الثقة التنظيمية ، (8103)عيسى، حنان حسن

دراسة ميدانية عمى أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم ومشاركة المعرفة عمى التعمم التنظيمي، 
 ، رسالة دكتوراه، كمية تجارة، جامعة عين شمس. بجامعة عين شمس

  (، 8102يوسف،عبد اهلل عمى ،) أثر خصائص العمل عمى الدافعية والرضا الوظيفى لمعاممين
يا المعمومات بشكل حر، دراسة حالة عمى العاممين بشكل حر عبر األنترنت فى مجال تكنولوج

 ، رسالة ماجستير، كمية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة.فى قطاع غزة
 ( ،0448بازرعة، محمود صادق ،)القاىرة: دار النيضة بحوث التسويق لمتخطيط والرقابة ،

 العربية.
 ( ،8104بدوى، شرين شريف،)  ،تأثير فرق العمل متعدده الوظائف عمى الفعالية التنظيمية

، ، كمية التجارةلمجمة العممية لالقتصاد والتجارةا تطبيقية عمى شركات إنتاج الدواء،دراسة 
 .43جامعة عين شمس، 

  ،الثقة التنظيمية لدي  مديري المدارس اإلبتدائية بوكالة الغوت الدولية (8101)بنات، عايدة، سعيد ،
 ة، الجامعة اإلسالمية، غزة. بمحافظة غزة وعالقتيا بالمناخ التنظيمي السائد لدييم، كمية التربي

 ،القيادة اإلدارية ومستويات  أنماط  نالعالقة بي (8104) دعاء محمد عبد السالم، سطوحى
 جامعة حموان. ،كمية تجارة ،رسالة ماجستير ،األسمنتتمكين العاممين بالتطبيق عمى قطاع 

 وعالقتيا باالستغراق الوظيفي أنماط القيادة اإلدارية (، 8102)، عمى، محمد جاد الكريم عبيد
، كمية التربية الرياضية، رسالة ماجستير، لدي العاممين بإدارات رعاية الشباب بجامعة أسيوط

 جامعة أسيوط.
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